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РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 25 листопада 2020 року 

 

1.1. Вивести зі складу членів Вченої ради Магдича П.В. 

1.2. Включити до складу членів Вченої ради інституту Ломоносову О.В. 

 

2.1. Схвалити роботу кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

щодо організації курсів підвищення кваліфікації на дистанційному 

етапі. 

2.2. Упродовж 2021року кафедрі педагогіки, психології та менеджменту: 

- продовжити роботу з розроблення та впровадження сучасних 

цифрових програмно-методичних комплексів в освітній процес 

курсів підвищення кваліфікації. 

- оновити зміст постійно діючих інтернет-семінарів з питань 

впровадження психолого-педагогічних технологій в освітній процес 

- модернізувати форми, технології організації освітнього процесу 

курсів підвищення кваліфікації на дистанційному етапі навчання 

Відповідальна: Харагірло В.Є., 

 в.о. завідувача кафедри ППтаМ  

 

3.1. Змінити підтему НДР «Розвиток інформаційної компетентності 

педагогічних працівників професійних навчальних закладів 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій»» кафедри 

технологій навчання, охорони праці та дизайну на підтему: 

«Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій». 

3.2. Продовжити виконання підтеми НДР кафедри технологій навчання, 

охорони праці та дизайну: «Розвиток цифрової компетентності 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій» відповідно технічного завдання та плану виконання 

НДР. 

Відповідальний: Сахно О.В., завідувач кафедри  

технологій навчання, охорони праці та дизайну 

 

 

4.1. Схвалити хід та проміжні результати підтем НДР «Удосконалення 

сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної 

освіти у контексті формування та розвитку професійної 

компетентності» (РК №011U002381)» 

4.2. Упродовж 2021 року продовжити виконання НДР відповідно до 5-го 

етапу (узагальнювально-впроваджувального) технічного завдання і 

програми дослідження з урахуванням показників Методики 

оцінювання наукових напрямів закладів вищої освіти, затвердженої  
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Наказом МОН України № 338 від 12.03.2019 р. «Про державну 

атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними 

наукової (науково-технічної) діяльності».  

Відповідальний: Сидоренко В.В., 

керівник НДР,відповідальні виконавці.  

4.3.Упродовж 2021 року відділу сучасних виробничих технологій: 

- спрямувати діяльність на оновлення та поповнення банку 

інформації щодо сучасних технологій виробництва за професіями 

згідно з Постановою Кабінету міністрів від 16 листопада 2016 року 

№818;  

- продовжити розміщення у структурі «Методичної скарбнички» 

матеріалів кращих освітніх практик та «З досвіду роботи 

Навчально-практичних центрів», «Досвіду упровадження елементів 

дуальної форми навчання» згідно з наказом МОН України № 204 

від 23.02.2017 та «Використання досвіду підготовки кваліфікованих 

робітників у  провідних європейських країнах» 

Відповідальний: Горлова Г.Г., завідувач 

 відділу сучасних виробничих технологій 

 

5.1. Затвердити план роботи інституту на 2021 р. 

5.2. Завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів 

здійснювати планування та діяльність згідно з планом роботи 

інституту на 2021 р. 

Відповідальні: завідувачі кафедр та  

керівники структурних підрозділів 

 

4.1. Схвалити план-графік підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників державних закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти України на 2021 р. 

4.2.  У грудні 2020 року затвердити план-графік підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників державних закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти України на 2021 р. у 

НАПН України. 

Відповідальний: Ломоносова О.В.,  

завідувач навчали відділом  

4.3.  У грудні 2020 року завідувачам кафедр здійснювати планування 

навчального навантаження науково-педагогічних працівників згідно 

з план-графіком підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

України на 2021 р. 

Відповідальні: завідувачі кафедр  

 

7.1. Схвалити роботу Відбіркової комісії БІНПО у 2020 році  
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7.2. Секретарю Відбіркової комісії:  

- упродовж 2021 року забезпечити  активну  діяльність  Відбіркової 

комісії інституту 

- до 26 лютого 2021 року розмістити на веб-сайті Інституту та 

внести до ЄДЕБО Правила прийому до Інституту в 2021 році; 

- до 28 березня 2021 року розробити банк тестових завдань із 

конкурсних  предметів для вступних іспитів, екзаменаційних 

матеріалів і Програм для вступних іспитів або співбесід та вступних 

(фахових) випробувань для вступників 2021 року; 

- у 2021 році активізувати діяльність вступної кампанії на 2021 рік, 

залучивши кафедри і структурні підрозділи Інституту, замовників 

освітніх послуг, роботодавців, систематично розміщуючи 

інформацію в соціальних мережах, Інтернеті. 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б., відповідальний  

секретар Відбіркової комісії  

 

8.1.1. Затвердити та рекомендувати до друку  Електронний збірник 

матеріалів Регіонального науково-практичного конференції 

«Реалізація перспективного педагогічного досвіду у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти».  

8.1.2. До 26 грудня 2020 року розмістити Електронний збірник 

матеріалів Регіонального науково-практичного конференції 

«Реалізація перспективного педагогічного досвіду у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти» в Електронній 

бібліотеці НАПН України в ресурсі кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти. 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б.,  

завідувач кафедри МПО таСГД 

 

8.2.1. Затвердити та рекомендувати до друку навчально-методичний 

посібник Харагірло Віри Єгорівни «Національне виховання 

здобувачів освіти на сучасному етапі»  

8.2.2. До 26 грудня 20202 року розмістити навчально-методичний 

посібник Харагірло Віри Єгорівни «Національне виховання 

здобувачів освіти на сучасному етапі» в Електронній бібліотеці 

НАПН України в ресурсі кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти.  
Відповідальний: Харагірло В.Є., 

 в.о. завідувача кафедри ППтаМ 
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8.3.1. Затвердити та рекомендувати до друку навчально-методичний 

посібник Верченко Надії Вікторівни «Психологічні засади 

професійної діяльності»  

8.3.2. До 26 грудня 2020 року розмістити  навчально-методичний 

посібник Верченко Надії Вікторівни «Психологічні засади 

професійної діяльності» в Електронній бібліотеці НАПН України в 

ресурсі кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.   

Відповідальний: Харагірло В.Є., 

в.о. завідувача кафедри ППтаМ 


